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Abstract. Although ,the greatness of prayers in Islam is undeniable and indispensable , we find some people may be  preceded in some parts

of prayer with the Imam . 

This research discusses some matters concerning the rules to the follower in prayer, according to a scientific method which is applied in 

comparative jurisprudential studies explained in  a preface,  an introduction , four  demands and  a conclusion. 

The introduction: includes a definition for the follower in a prayer and  then an urging for greatening  (Takbeer) to the mosque and 

waiting for the prayer referring to the importance of attending the first Takbeerah (Allah is great ) with the Imam and what happened when 

he attends it. 

The first demand: indicated the importance of  walking to prayer quietly and peacefully. 

The second demand:  is telling about the time for the follower  to join  the prayer with the Imam whenever he find him . 

The third demand : is explaining how  can the follower enter the prayer with the Imam whatever he was prostrating( rokou) or after

raising of prostration , indicating the rule of joining the prayer when the Imam is standing, also the rule of greatening (Takbeer) for 

prostration in Ihram’s Takbeerah) and the rule of prostrating in any row to catch the Raka’a  (genuflection) , also the rule for the  Imam who 

waits in prostrating for the people who are entering the prayer. 

The fourth demand : is dealing with the rules for the followers to complete his prayer after the finish (salaam) of the Imam , indicating

which time to complete and the rule concerning greatening (Takbeer) when he stands. 

The conclusion : includes the most important results of the research. 

And I seek God’s blessing  to benefit all , as He is he The All Hearing and The Responder . 


